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Presentación Guia EGLE
European Guide for Legal Expertise
Aquesta guia prové del treball dut a terme durant diversos anys per l’European Expertise
and Expert Institute (EEEI), amb el suport de la Direcció general de Justícia de la Comissió
Europea.
Aquesta Guia és el resultat del projecte EUROPEAN GUIDE FOR LEGAL EXPERTISE (EGLE),
i s'ha creat gràcies al mètode de la Conferència de consens, basat en la cooperació i
l'experiència de 60 col·laboradors de 12 països de la Unió Europea. Aquests professionals
es van assignar a quatre diferents grups de treball, que es van reunir més de 25 vegades
durant l'any 2014. Les seves discussions i recomanacions es van presentar en una
Conferència pública celebrada a Roma el passat mes de maig de 2015, en la qual van
participar 160 persones de 22 països: magistrats, advocats, perits, acadèmics, i
representants de les Corts Supremes i de les institucions europees van assistir a aquest
important esdeveniment.
Sobre la base de les recomanacions dels grups de treball, i a la vista de les qüestions
plantejades durant la conferència, un Jurat compost per 9 personalitats de 8 països ha
treballat per redactar la Guia Europea de bones pràctiques de la prova pericial civil.
La Guia conté recomanacions de les millors pràctiques en els processos de capacitació del
perit, el seu codi deontològic, fa també referència al seu estatut, i planteja la creació d'una
llista europea d'experts. Algunes d'aquestes recomanacions que els perits ja poden aplicar
són: la Declaració d'imparcialitat al començament de cada encàrrec o acceptació, la
contractació d'una assegurança, la redacció d'un pre-informe i, finalment, els requisits
bàsics que hauria de contenir tot dictamen pericial.
Les recomanacions que conformen la Guia de bones pràctiques han de ser difoses tant com
sigui possible, amb la finalitat de que pugui servir de base en tota actuació pericial.
La Guia servirà per millorar la cooperació entre els sistemes judicials europeus, oferint un
marc de recomanacions que pot ser adaptats per part de cada Estat sobre la base del seu
sistema judicial, assegurant així una pràctica pericial de qualitat en l'àmbit judicial.
Estem convençuts de l’interès que vostè tindrà en aquesta Guia, i esperem que ens ajudin
a difondre-la.

Per obtenir informació sobre l’EEEI, si us plau escriviu-nos a
egle.guide@experts-institute.eu
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